
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i
uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul.

Potockiej 1 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016077929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 832 45 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji i
uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz przy ul.
Potockiej 1 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0db145ad-7c19-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013498/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 15:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000088/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii basenowej w zakresie wentylacji
i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymianainformacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a
Wykonawcą,odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowejpod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2)Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie
zponiższą kolejnością. 3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”
zostanieprzekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwościzalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie
następujeautomatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w
formularzurejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z
danymirejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych.
Mając tona uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację wprocesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. 4)
Niezbędne wymaganiasprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:• Stały
dostęp do sieci Internet ogwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;•
komputer PC/MAC zaktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• Zainstalowana
przeglądarkawspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS
Edge;•Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;5)
Dopuszczalnewielkości i formaty przesyłanych danych• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego
w systemienieprzekraczająca 100 MB;• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt,docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4,
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m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc6) Kodowanie i czas odbioru danych• Plik załączony i zapisany
przezWykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwośćotworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminuskładania ofert;• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłemczasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.Pozostałe informacje znajdują się w pkt 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA znajduje się w pkt 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/OSIR/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa i bieżąca konserwacja technologii
basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wody Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie.Wykonawca, w zakresie obsługi
technicznej i bieżącej konserwacji instalacji technologicznych uzdatniania wody basenowej oraz
wentylacji basenu jest zobowiązany do:1) stałego codziennego nadzoru nad pracą urządzeń
stacji basenowej uzdatniania wody basenowej, wentylacji, kontrolą poszczególnych procesów
uzdatniania wody oraz monitoringu systemu technologii basenowej:- filtracja wstępna
koagulacja, filtracja mechaniczna na filtrach ciśnieniowych wielowarstwowych, naświetlanie UV,
podgrzewanie, chlorowanie, korekta pH, ich bieżącej konserwacji i czyszczenia urządzeń;2)
obsługi filtrów ciśnieniowych, basenowych wielowarstwowych w tym:- płukania zgodnie z
instrukcją obsługi filtrów, bieżącą kontrolą złoży filtracyjnych;3) obsługi pomp obiegowych,
zaworów, armatury oraz ich bieżącej konserwacji:- czyszczenia prefiltrów pomp, zaworów
zwrotnych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;4) Obsługi lamp UV do dezynfekcji wody oraz ich
konserwacji;5) obsługi aparatury pomiarowej i sterującej oraz kalibracji urządzeń kontrolno-
pomiarowych nie rzadziej niż 1 raz dziennie; 6) Obsługi instalacji podgrzewania wody w obrębie
stacji uzdatniania wody dla basenu;7) Obsługi instalacji elektrycznej w obrębie stacji uzdatniania
wody dla basenu oraz wentylacji mechanicznej;8) Uzupełniania środków chemicznych w
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zbiornikach dozujących potrzebnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody dla pływalni;9)
Stałej kontroli wody pływalni, utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi;10) Dokonywania wpisów i sprawozdań w
dokumentacje urządzeń z przeprowadzonych czynności serwisowych oraz nieprawidłowości
pracy poszczególnych urządzeń – w razie awarii lub uszkodzenia urządzeń stacji uzdatniania
wody niezwłoczny kontakt z Kierownikiem obiektu;11) Utrzymanie stałej współpracy z
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie utrzymania normatywnych
parametrów wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2015 roku, respektowanie
wniosków pokontrolnych oraz zalecanego trybu kontroli parametrów wody; 12) Utrzymanie
czystości i porządku w pomieszczeniach technologii basenowej i magazynach.13) Całodobowe
monitorowanie urządzeń uzdatniania wody basenowej i systemu wentylacji – w tym całodobowe
świadczenie serwisu awaryjnego polegającego na usunięciu awarii lub powstałego uszkodzenia
w miejscu ich powstania w siedzibie Zamawiającego przy czym rozpoczęcie prac mających na
celu usunięcie awarii lub powstałego uszkodzenia nastąpi w czasie do …. godzin od
stwierdzenia powstania awarii lub uszkodzenia (w przypadku gdy wystąpienie awarii lub
uszkodzenia stwierdzi Wykonawca) lub od każdorazowego przekazania powiadomienia przez
Zamawiającego za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie lub sms (w przypadku gdy
wystąpienie awarii lub uszkodzenia stwierdzi Zamawiający). WW. CZAS REAKCJI STANOWI
KRYTERIUM OCENY OFERT I ZOSTAŁ SZCZEGÓŁOWO OPISANY W PKT 23.3) SWZ. 14)
W ramach przedmiotu zamówienia wymagane są co najmniej cztery wizyty dziennie po 1,5
godziny każda. Wizyty zostaną odnotowane w dzienniku dyżurów;15) Bieżąca kontrola
automatyki i sterowania pracą instalacji stacji uzdatniania wody i systemu wentylacji nie rzadziej
niż 2 raz dziennie;16) Czyszczenie zbiorników przelewowych przeprowadzone zgodnie z
Instrukcją i wymogami higieny; 17) Kalibracja odczytów względem faktycznych parametrów w
centralach wentylacyjnych basenowych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;18) Wymiana filtrów
(przekazanych przez Zamawiającego) w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 4 razy w
roku;19) Regulacja napędów;20) Kontrola szczelności oraz przepustowości przewodów;21)
Kontrola pasków napędowych i przepustnic w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu;22) Kontrola i czyszczenie pomieszczeń czerpni i wyrzutni nie rzadziej niż 4 razy w
roku;23) Kontrola pracy silników i sprężarek w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż 1 raz w
tygodniu;24) Kontrola stanu łapaczy odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych N1/W1 oraz
N2/W2 nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;25) Kontrola kanałów ssących i tłocznych w centralach
wentylacyjnych nie rzadziej niż 4 razy w roku;26) Mycie komór central wentylacyjnych nie
rzadziej niż 4 razy w roku;27) Odgrzybianie oraz dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej –
min. 1 raz w roku28) Sprawdzenie, po zawarciu umowy, stanu kanałów oraz parametrów pracy
central wentylacyjnych oraz prawidłowości działania automatyki sterującej;29) Sprawdzenie
wentylatorów dachowych dwa razy w roku;30) Sprawdzanie szczelności obiegów pomp ciepła,
kontrola połączeń urządzeń i przewodów, kontrola naczyń przeponowych, sprawdzanie ciśnienia
w instalacjach oraz uzupełnianie czynnika, kontrola sprężarki, połączeń elektrycznych i układów
sterowania;31) Sprawdzenie, raz w roku, szczelności i ciągłości obudowy central
wentylacyjnych, połączeń kołnierzowych i śrubowych, zabezpieczeń antykorozyjnych, stanu
wymienników, nagrzewnic, izolacji;32) Przegląd central wentylacyjnych raz w roku ze
sporządzeniem protokołu do dnia 31 maja;Przez bieżącą konserwację technologii basenowej w
zakresie wentylacji i uzdatniania wody Zamawiający rozumie również czynności polegające na
wykonywaniu drobnych napraw poszczególnych elementów instalacji niezbędnych do
utrzymania ich w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących
spowodować przedwczesne niszczenie instalacji lub ich elementów i urządzeń.Konserwację
urządzeń objętych gwarancją producenta należy szczegółowo uzgodnić z
Zamawiającym.Wykonawca zapewnia wszelki niezbędny sprzęt do obsługi instalacji
technicznych uzdatniania wody basenowej i central wentylacyjnych;Pobór, analiza jakości wody
basenowej zgodnie z opracowanym harmonogramem poboru wody zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 oraz wytycznymi określonymi w tym zakresie
przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;Zamawiający wymaga, aby Wykonawca za każdym
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razem potwierdził pobór próbek na harmonogramie wykonania usługi;Zarówno przeprowadzenie
konserwacji, jak i wykonanie i wynik pomiarów kontrolnych muszą zostać odnotowane (i
opatrzone datą oraz zakresem czynności) w dokumentacji przeglądów.Wymagania związane z
realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy – KLAUZULE SPOŁECZNE:Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie Umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności:a) obsługa
technologii basenowej w zakresie wentylacji i uzdatniania wodyb) badania wody basenowejc)
konserwacja instalacji wentylacji mechanicznejd) konserwacja stacji uzdatniania wodySposób
weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik
nr 3 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ
stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz:a)
projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA: a) Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia: od dnia podpisania umowy,
jednak nie wcześniej niż 01.04.2021 r.b) Termin zakończenia: 9 miesięcy jednak nie później niż
do dnia 31.12.2021 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 65130000-3 - Obsługa stacji wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:1) I kryterium: „cena brutto” – waga 60%2) II
kryterium: „czas reakcji”– waga 40 %Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:1) Każda z ofert
będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:P = Pc + Ptgdzie:P – łączna
ilość punktówPc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”Pt – ilość punktów w kryterium „czas reakcji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
wykażą, że:1) posiadają Certyfikat f-gazowy przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 29 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);2) w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej
jedną usługę świadczoną przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego i
polegającą co najmniej na obsłudze technologii basenowej w zakresie uzdatniania wody
basenowej i wentylacji.1Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot
został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.2 W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest wykonywana, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert w postępowaniu okres świadczenia
usługi będzie nie krótszy niż 6 miesięcy a dowody o których mowa w pkt 10.3 lit. b) SWZ
potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.3)
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną
osobą posiadającą:a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji wydane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) dla obsługi
urządzeń wymienionych w grupie 1 punkty 2 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia tj.
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji do obsługi instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1
kV.ORAZb) certyfikat f-gazowy dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065)ORAZ c) aktualne orzeczenie
lekarskie o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość
przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby wydane zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).Uwaga! Zamawiający dopuszcza
wykazanie się:1) trzema osobami z których pierwsza posiada świadectwo o którym mowa w pkt
a), druga certyfikat o którym mowa w pkt b) a trzecia orzeczenie o którym mowa w pkt c)lub2)
dwiema osobami posiadającymi łącznie świadectwo o którym mowa w pkt a), certyfikat o którym
mowa w pkt b) oraz orzeczenie o którym mowa w pkt c).lub3) jedną osobą posiadającą łącznie
świadectwo o którym mowa w pkt a), certyfikat o którym mowa w pkt b) oraz orzeczenie o którym
mowa w pkt c).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
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wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) certyfikat f gazowy przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 29 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych
gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);b) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4
do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy.W przypadku usług wykonywanych zastrzega się że
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy.Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt b) SWZ
dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.c) wykaz osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z załącznikiem nr 5 do
SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców)
w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.3)
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:• postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,• ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest
wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.5)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.6) W przypadku, o którym mowa w pkt. 5) wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ)7)
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
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spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.8) Oświadczenie o którym mowa w pkt.
10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.9)
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, na podstawie art. 455 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, a także na zasadach określonych poniżej, w szczególności w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o
których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących przypadkach:1) Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1:w przypadku, gdy
wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy,2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na
etapie jej realizacji w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy z powodu działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.3) Zmiany osoby o której mowa § 9 ust. 1 pkt 2) ze
strony Wykonawcy, w szczególności z przyczyn losowych (np. choroba, śmierć itp.) lub np. z
powodu rozwiązania stosunku pracy z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, że nowo wskazana osoba spełnia wymagania zawarte w SWZ;Zmiana osoby o
której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) Umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu.4)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który
mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem
https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:- w zakresie dotyczącym
przedmiotu zamówienia:Andrzej Jeżewski tel. (22) 832-45-50- w zakresie dotyczącym zagadnień
formalno-prawnych:Weronika Żubrowska tel. (22) 832-45-50
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:1)	I kryterium: „cena brutto” – waga 60%2)	II kryterium: „czas reakcji”– waga 40 %Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:1)	Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:P = Pc + Ptgdzie:P – łączna ilość punktówPc – ilość punktów w kryterium „cena brutto”Pt – ilość punktów w kryterium „czas reakcji”
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)	oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	certyfikat f gazowy przedsiębiorstwa o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);b)	wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.W przypadku usług wykonywanych zastrzega się że referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 ppkt b) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.c)	wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z załącznikiem nr 5 do SWZ)
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